
 
 

Esteio, 30 de setembro de 2022.  

 

Estimadas famílias lassalistas! 

Saudações! 

 

Agradecemos a confiança de cada família na Proposta Educativa da Rede La Salle e 

por confiarem a nossa Comunidade Educativa, a formação humana, cristã e integral de seu 

(s) filho(s). Para que possamos dar a continuidade a nossa missão educativa, encaminhamos 

nessa carta, as orientações sobre o processo de rematrícula que se inicia e a organização do 

novo ano letivo.  

 

Apresentamos a Equipe Diretiva e Pedagógica do Colégio La Salle Esteio: 

 

Direção: Irmão Gabriel Pôrto César.  

Vice- Direção e Supervisora Educativa: Ana Carina Tavares. 

Supervisora Administrativa: Elaine Borba de Fraga. 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental do 6° ao 9° Ano e Ensino Médio:  

Leonardo Camargo Lodi.  

Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1° ao 5° 

Ano: Amanda de Lima Cesar.  

Coordenadora do Turno Complementar e Colônia de Férias: Tatiana Oliveira Fraga. 

Coordenadora Setor de Coordenação de Turno (SCT)- manhã: Aline Doberstein 

Krummenauer. 

Coordenadora Setor de Coordenação de Turno (SCT)- tarde: Maria Teresa Milego 

Meyer. 

Orientadora Educacional Ensino Fundamental do 6° ao 9° Ano e Ensino Médio: 

Glauce Carvalho de Moraes. 

Orientadora Educacional da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1° ao 5° Ano: 

Gisele Eloy de Souza. 

Educadora de AEE: Lisiane Zonta dos Santos Borges. 

Coordenação de Pastoral: Rafael Dutra Rosa.  

 

1) Rematrículas: 

As orientações sobre as rematrículas para 2023 constam no “Edital de Matrículas” e 

no documento “Circular Informe de matrículas”.  

Os documentos estão disponíveis no site institucional, no tópico famílias, ítem 

rematrículas:  https://lasalle.edu.br/esteio/rematricula 

https://lasalle.edu.br/esteio/rematricula


 
 

Em caso de dúvidas sobre o processo de rematrículas entre em contato através do 

telefone: (51) 3473-6244, ou email: esteio@lasalle.org.br .  

 

2) Datas importantes de 2023: 

Início do ano letivo: 13/02/2023. 

Recesso (julho): 17/07 a 28/07/2023. 

Último dia letivo: 15/12/2023. 

O calendário escolar está  disponível  no site institucional, no tópico famílias, ítem 

rematrículas: https://lasalle.edu.br/esteio/rematricula. 

 

3) Uniformes:  

O Colégio La Salle Esteio permanece com os uniformes escolares para o ano de 2023, 

seguindo o padrão da Rede La Salle. A indicação de compras constará na lista de materiais 

a ser divulgada  posteriormente no no site institucional: 

https://lasalle.edu.br/esteio/rematricula. 

 

4) Listas de materiais:  

As listas de materiais estarão disponíveis no site do Colégio La Salle Esteio. Os 

materiais solicitados acompanham e proporcionam uma melhor interação entre a prática 

escolar e os conteúdos trabalhados.  

A lista de materiais estará disponível no site institucional, no tópico famílias, ítem 

https://lasalle.edu.br/esteio/rematricula. 

 

5) Turno Complementar 

O turno complementar é uma alternativa confiável para as famílias que necessitam de 

horários flexíveis. Desenvolve atividades pedagógicas integradas às diversas áreas do 

conhecimento, além de oficinas esportivas e culturais, que possibilitam ao estudante 

permanecer no Colégio no turno inverso do regular. Com uma proposta que privilegia o 

cuidado, o carinho e a segurança, oferece ambiente adequado para o desenvolvimento das 

potencialidades da criança. Viver a excelência da Educação Inglesa no La Salle Esteio no 

turno inverso às aulas é uma das propostas do Turno Complementar. A criança tem mais 

tempo para construir aprendizagens, de forma lúdica, em um espaço apropriado e seguro. 

Público-alvo: Alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais; 

Horário: das 07h às 13h15min; 

Inclui: café da manhã, fruta e almoço. 

Aula de Inglês; 

Término em 2022 dia 16/12/2022; 
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Início em 2023: dia 03/01/2023; 

Os interessados em matricular seus filhos no Turno Complementar deverão se dirigir 

à Secretaria do Colégio para assinar o contrato de prestação de serviços, entre os dias 

01/11/2022  a 30/11/2022. 

 

6) Colônia de Férias:  

A colônia de férias é uma proposta alternativa que comtempla o período do turno 

Vespertino no período de Janeiro e Fevereiro com atividades lúdicas e recreativas que 

propiciam as crianças momentos muita diversão. 

Público-alvo: Alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais; 

Horário: das 13h15min às 17h35min 

            Dispomos de três calendários alternativos; 

            De: 02/01/2023 a 13/01/2023; 

            De: 16/01/2023 a 27/01/2023; 

            De: 30/01/2023 a 10/02/2023. 

            As famílias podem optar pela matrícula no período integral- de 02/01/2023 a 

10/02/2023, ou nos calendários alternativos descritos acima.  

Os interessados em matricular seus filhos na Colônia de Férias deverão se dirigir à 

Secretaria do Colégio para assinar o contrato de prestação de serviços, entre os dias 

01/12/2022 a  20/12/2022. 

 

7) Propostas Pedagógicas:  

a) Programa Bilíngue Curricular da Rede La Salle em parceria com a Cambridge 

University Press: “We are La Salle”: em 2023 o Colégio La Salle Esteio dará a continuidade 

e a implantação do Programa Bilíngue para  as crianças de Educação Infantil até o 9º ano do 

Ensino Fundamental. Trata-se de uma intensificação de estudos da Língua Inglesa (3 

períodos semanais).  

 

b) Materiais didáticos:  

O material didático é utilizado a partir do 1º ano do Ensino Fundamental.  

Para o ano de 2023, manteremos o Sistema Positivo para o  Ensino Fundamental e 

Ensino Médio.  A aquisição é realizada pelas famílias, no portal de acesso do Sistema Positivo. 

As informações para aquisição estarão disponíveis na lista de materiais.  

 

c) Árvore de Livros: 

Como forma de potencializar a formação leitora dos estudantes aliando tecnologia a 

um acervo com milhares de livros e conteúdos jornalísticos, o Colégio La Salle Esteio tem 



 
 

utilizado a plataforma.  

A orientação para aquisição do acesso a plataforma constará juntamente com a lista 

de materiais.  

As leituras obrigatórias para 2023 constarão na plataforma facilitando assim, o acesso 

para os estudantes. 

 

d) Dupla Certificação: 

Em  2023 o Colégio La Salle Esteio a partir da Rede La Salle permanece com o 

programa Dual Diploma. A proposta em parceria com a International American High School 

possibilita a dupla certificação dos alunos na conclusão do Ensino Médio.  

Essa é uma proposta a parte, a partir do 9º ano do Ensino Fundamental. não 

obrigatória, e as famílias que desejarem aderir deverão contratar o serviço a parte do contrato 

de matrícula.  

 

e) Birds Intercâmbio: 

O Colégio La Salle Esteio a partir da Rede La Salle estará disponibilizando a parceria 

com a Birds Intercâmbio para alunos entre 12 a 18 anos que desejam vivenciar a experiência 

de Intercâmbio de Férias- Londres em julho de 2023 . Famílias interessadas devem buscar 

orientação com a Coordenação Pedagógica.  

 

Entre os dias 10 a 21/10 estaremos realizando um Diálogo entre família & escola, a 

partir de reuniões on-line para as famílias que permanecerem com dúvidas sobre os itens 

abordados nessa carta juntamente a Direção e Equipe Pedagógica. As reuniões serão 

organizadas por nível/série. Os convites serão encaminhados através de comunicado para 

cada responsável.  

 

Agradecemos pela parceria firmada com o Colégio e desejamos que São João Batista 

de La Salle abençoe as famílias lassalistas, para que o ano de 2023 seja repleto de 

conquistas! 

Fraternalmente em Cristo e La Salle, 

 

Ir. Gabriel Porto César, 

Diretor do Colégio La Salle Esteio. 


